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Taustaa

• Osa Helmi-ohjelmaa, jonka 

tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

• Kunta- ja Järjestö-Helmen avulla saadaan kasvatettua toimijajoukkoa 

ja ohjelman vaikuttavuutta

• Ensimmäinen Kunta-Helmi –hakukierros oli vuonna 2020

• Ensimmäinen Kunta- ja Järjestö-Helmi hakukierros oli syksyllä 2021

• YM:n päätöksellä uusia hakukierroksia vuoteen 2030 asti

• Vuoden 2022 haku 15.9.-31.10.2022
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2021 hakukierros

• Haku oli auki 22.10.-30.11.2021

• Päätökset hakemuksiin tehtiin keväällä 2022

• 66 hakemusta, joista myönteisen 
avustuspäätöksen sai 60 hakemusta.

• Hakijat:

• Kuntia 33

• Järjestöjä 27

• Konsortioita 14

• Kokonaiskustannuksiltaan pienin hanke 1242€ ja 
suurin 735 000€
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Kenelle?
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Kunnat, kuntayhtymät, muut kuntaomisteiset toimijat

Yhdistykset ja säätiöt

Yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden 
yhteenliittymät eli kalatalousalueet

Konsortiot



Hakuteemat

• Soiden ennallistaminen

• Lintuvesien ja kosteikkojen 

kunnostaminen ja hoito

• Perinnebiotooppien kunnostaminen ja 

hoito

• Metsäisten elinympäristöjen hoito

• Pienvesien ja rantaluonnon 

kunnostaminen 
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Kuinka paljon?

• Avustus ja sen prosentti 

harkinnanvarainen

• Enintään 80%

• Erityisestä syystä 95%, esim.

• Merkittävä vapaaehtoistyön määrä

• Tarve kiireellisille hoitotoimille, 

esimerkiksi uhanalaisen lajin 

elinympäristön kiireellisen 

kunnostamisen tarve
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Minkälaisiin toimenpiteisiin avustusta voi 
saada?

• Konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin 
elinympäristöjen tilan parantamiseksi

• Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja silloin, kun 
konkreettiset toimet edellyttävät niitä

• Viestinnän tai koulutuksen toimenpiteisiin hankkeen tulosten 
levittämiseksi laajempaan käyttöön

• Suojaavien rakenteiden tekeminen arvokkaan luonnon 
suojaamiseksi, EI VIRKISTYSKÄYTÖN RAKENTEISIIN  (mm. 
opastaulut)
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Hakuteemoissa huomioitavia asioita

• Perinnebiotoopit

• Ei päällekkäisyyttä muiden tukien kanssa

• Laiduntamisesta ei saa periä vuokraa

• Metsäiset elinympäristöt

• Vain suojelualueilla

• Puustosta tuloja: hanke 100€ - 20€ tuloja= 80€, johon voi hakea avustusta

• Suot

• Ennallistamistoimet

• Suojelualueiden ulkopuolella mahdollinen puuston poisto rajataan hankkeen ulkopuolelle

• Lintuvedet ja kosteikot

• Ei hulevesikosteikoihin, ellei olemassa olevia arvoja

• SPA-alueet tai muut arvokkaat lintuvedet, laajat Helmi-alueet tai täyttää SOTKA-kriteeristön
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• Pienvedet ja rantaluonto

• Helmi-ohjelman mukaiset pienvesikohteet; purot ja norot, lähteet, lähteiköt ja tihkupinnat, fladat ja 

kluuvijärvet sekä näiden esiasteet, sekä pienet, monimuotoisuudeltaan arvokkaat lammet.

• Rantaluontokohteilla tarkoitettaan rantoja, joiden kunnostustoimenpiteillä on mahdollista vaikuttaa 

arvokkaan lajiston tai luontotyypin suojelutason parantamiseen.

• Vieraspetopyynti

• Tulee liittyä laajoihin kunnostussuunnitelmiin tai kohdentua tärkeille lintualueille

• Pyynnin tulee olla tehokkaaksi organisoitua ja suunnitelmallista

• Vieraslajit

• Pyritään hävittämään kaikilta kohteilta, joilla Helmi-ohjelmassa tehdään muita ennallistamis- ja 

kunnostustoimia

• Jos vieraslaji on monimuotoisuudeltaan erityisen arvokkaan, uhanalaisen luontotyypin tai lajiesiintymän 

ainoa uhkatekijä, voidaan sen torjunta tehdä ilman muita kunnostustoimia
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Hakijan muistilista

Sähköinen asiointipalvelu

• Tunnistautuminen Suomi.fi, ajantasaiset käyttöoikeudet

Huolellisesti täytetty hakemus

• Yhteystieto

• Liitteet

Mahdolliset luvat

Viim. 31.10.2022!

https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

Kustannuksia saa syntyä vasta päätöksen jälkeen

Täydennys ja täydennyspyynnöt haun jälkeen



Lisätietoa Kunta-
ja Järjestö-

Helmen 
verkkosivuilla!
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https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

Kysymyksiä voi laittaa:

niina.vahatalo@ely-keskus.fi

martina.schmidt@ely-keskus.fi

https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

